Szívügy

A Klotildligeti
Római Katolikus
Egyházközség
hírei

XV. évf. 20. szám 2019. máj. 19.
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Az első képen egy nagy kör van, talán
inkább krumpli, amely a résztvevőkből
áll, akik imádsággal kezdik a napot.
A másodikon egy joghurtot osztó kéz,
amely az előbb még friss tejből készült
kakaót töltött a reggelizők poharába.
A harmadik egy piarista szerzetest
ábrázol, akitől megtudhattuk, hogy
a talentum szó eredeti jelentése egy
tömegegység. Persze Földes Ferenc
nem csak erről beszélt, hanem felvetett kérdéseket is, mint hogy kell-e
különleges talentum ahhoz, hogy valaki
pap legyen? Véleménye szerint nem,
ilyen értelemben a felszentelt papság
és az általános hívő nem különbözik
egymástól. A lényeg Jézus Krisztus, és
az olyan értékek, mint a Hűség, Igazság. Mindenki sok talentumot kap.
Úgy kell élnünk, hogy el tudjunk vele
majd számolni.
A negyedik képen egy szurkoló gyerekcsoport van, akik az akadályversenyen
a bekötött szemű társukat biztatják,
hogy jó irányból kerülje a színes bójákat.
Az ötödiken Dr. Csókay András profes�szor látható, aki először arról beszélt,
hogy a világ keletkezésénél három pont
is van, amelyet a természettudományok
a mai napig nem tudnak megmagyarázni, ahol Isten keze munkája nyilvánvaló:

1. Semmiből az Anyag keletkezése,
2. az első Élő sejt megjelenése,
3. az első emberpár megjelenése.
Saját életének példáival tanúságot tett
arról, hogy az értelem hite a Nagy tragédiák megértéséhez nem elég. Ehhez
a szív megtapasztalása kell. Szükséges
hozzá a mély imádság. Tapasztalata
szerint a Talentumok is erősödnek
az ima hatására: azok a találmányok,
amelyek őt világhírűvé tették, mind
Rózsafüzér-imádság után keletkeztek.
A hatodik képen egy koncentráló
tekintetet látunk, ahogy a gyerekek
a talentumokra beváltható fabatkákért
igyekeznek minél több franciadrazsét
átvinni egyik tálból a másikba egy
szívószállal.
A hetedik egy asztal, telis-teli krumplinyomdával, fonalakkal és gyöngyökkel.
A nyolcadik egy éhes tekintet, amit
a már rég illatozó gulyás felé vetnek
egyre többen, nem is hiába: az ebéd
rendkívül ízletes volt.
A kilencedik egy dicséret, ami az asztalszomszéd házisüteményét illette.
A tizedik egy mélyről fakadó nevetés,
amely a borkóstolás mellett elhangzott
történeteket kísérte. Hálásan köszönjük
minden szervezőnek és lebonyolítónak
a belefektetett időt és energiát!
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HIRDETÉSEK
Most hétvégén vannak a XXV. Piliscsabai Egyházzenei Napok. Szombaton a
csabai templomban, vasárnap az egyetemen 18 órakor.
Kedden, 21-e lévén, a 18 órás szentmisét
követően az Egyházközségi Nővérek
kápolnájában szentségimádás lesz
hivatásokért.
Jövő vasárnap a 9 órás ligeti, és
a 11 órás csabai szentmise keretében
elsőáldozást tartunk.
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